„KLINCZ” GAZETKA PARAFII
ŚWIĘTEJ RODZINY 2/ 2021
Życzenia Wielkanocne
Obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa
Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym
Alleluja życzą Duszpasterze, Misjonarze Świętej Rodziny i Nowicjat
Nowicjat.
Rekolekcje Wielkopostne
Na początku postu przeżywaliśmy Rekolekcje
Wielkopostne, które wygłosił ks. Łukasz Skołud MSF.
Ufam, iż tematyka Krzyża dotarła do naszych serc
i sumień, że po prostu stajemy się lepsi. Dziękuję Księdzu
Łukaszowi za Słowo Boże,, a Wam za obecność
i modlitwę. Bóg zapłać.
Wielkie podziękowania ślę do Dyrekcji Szkoły
Podstawowej, Katechetek i Nauczycieli. Udało nam się
wspólnie, w tym trudnym czasie, przeprowadzić
rekolekcje dla dzieci. Dziękuję także Rodzicom za dowóz
swoich Pociech do kościoła.

Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Zmartwychwstanie:
Niedziela Palmowa.
• W czasie każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie palm wielkanocnych. Palmy zostały przygotowane i
będą rozprowadzane przy wejściu do kościoła za dowolną ofiarę, przez M
Marianki.
arianki.
• Na Sumie zostanie poświęcony Sztandar Parafii Wielki Klincz (nowy i pierwszy w historii Parafii).
Wielki Tydzień.
• Przed cały tydzień możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty pół godziny przed każdą Mszą
świętą.
• W wielką środę, od godziny 8.30 odwiedziny chorych z listy oraz zgłoszonych w zakrystii, czy
telefonicznie.
• Wielki Czwartek to „Dzień Kapłański”, nie ma Mszy świętej porannej. W tym dniu gromadzimy się
na uroczystej Eucharystii Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00.
W czasie Mszy świętej Komunię świętą będzie można przyjąć pod dwoma postaciami.
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Po Mszy świętej nastąpi przeniesienie Pana Jezusa do Ołtarza Wystawienia (Ciemnica) i Adoracja
do godziny 22.00. Za budowę Ołtarza Wystawienia odpowiedzialny jest KSM.
W Wielki Piątek w całym Kościele nie sprawuje się Mszy świętej. O godz. 17.00 ostatnia w tym
poście Droga Krzyżowa, serdecznie zapraszam. Obrzędy Wielkopiątkowe rozpoczną się o godz.
18.00.
Na
zakończenie
odprowadzimy
Pana
Jezusa
do
Grobu
Pańskiego
i będziemy mogli Go adorować do godziny 22.00. Grób Pański przygotowuje Kościół Domowy.
W tym dniu okazja do Spowiedzi od godziny 17.00-18.00. Zapraszamy.
W Wielką Sobotę Adoracja przy Bożym Grobie od godziny 8.00. Proponuję godziny Adoracji:
8.00 – 10.00: Mały Klincz, Wybudowanie Dębogóry, Wybudowanie Gościeradzkie, Wybudowanie
Jeziorki, Wybudowanie Kreft
10.00-11.00: KSM, Marianki, Ministranci, Grupa Różańcowa Rodziców modlących się za swoje
dzieci i Żywy Różaniec.
11.00-12.00 ulice: Derdowskiego, Dworzec, Gościeradzka, Gulgowskich, Hallera, Kaszubska, Kolejowa
12.00-13.00 ulice: Kościerska, Majkowskiego, Młyn, Ogrodowa, Osiedle 2000 i Wybudowanie,
Peplińskiego, Pogodna, Polna.
13.00-14.00 ulice: Rogali, Rzemieślnicza, Sędzickiego, Słoneczna i Wybudowanie, Stary Klasztor,
Szkolna.
14.00-15.00 ulice: Szwoleżerów, 8 Marca, Witosa, Wojtyły, Wybickiego
15.00-20.00 Pozostali Wierni
Od godziny 19.00-20.00 okazja do Spowiedzi. O 20.00 początek Wigilii Paschalnej, która zakończy
się Procesją Rezurekcyjną i Błogosławieństwem na cztery strony świata. Proszę przynieść ze sobą
świece.
W tym dniu będziemy święcić pokarmy od godziny 9.00. co godzinę:
9.00 – kościół
10.00 – kościół
11.00 - Mały Klincz, pod krzyżem
12.00 - kościół
13.00 – kościół.
W Niedzielę Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny Msze święte jak w niedziele.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie „miłujmy Drugiego jak siebie samego”.
Przychodźmy na nabożeństwa w maskach i nie zdejmujmy ich w kościele. Bardzo o to
proszę.
Niedziela Miłosierdzia
11 kwietnia przypada Niedziela Miłosierdzia, w tym dniu przypada również Pierwsza Rocznica
śmierci Księdza Proboszcza Piotra Pietrzyka MSF. W związku z tym, w Godzinie Miłosierdzia
o godzinie 15.00 zostanie odprawiona, na cmentarzu, Msza święta w Jego intencji. Serdecznie
zapraszam.
W następnym tygodniu (po 11 kwietnia) w Tygodniu Miłosierdzia codziennie wspólna koronka
do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 w kościele. Zachęcam do wspólnej modlitwy
Miesiąc Maj
3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski na Sumie o godzinie 10.00 Pierwsza
Komunia Święta dzieci z Naszej Parafii.
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Majówki:
W tym najpiękniejszym miesiącu w roku możemy wspólnie spotykać się na świeżym powietrzu,
modlić się, cieszyć i weselić. Proponuję trzy „Majówki”.
1. We wtorek 11 maja pierwszą „Majówkę” przy kościele. Za całość (przygotowanie, prowadzenie i
sprzątanie) odpowiedzialny jest KSM. Rozpoczniemy po wieczornej Mszy świętej, na zewnątrz,
przy figurze Matki Bożej modlitwą, śpiewem Litanii Loretańskiej. Po wspólnej modlitwie będzie
wspólna Agapa. Zapraszamy Dzieci, Młodzież, Dorosłych, Wszystkich Parafian bez wyjątku.
2. Następny wtorek 18 maja o godzinie 19.00 odbędzie się druga „Majówka” w naszym Parku. Za
całość odpowiedzialni są Mieszkańcy ulic: Hallera, Szwoleżerów, Szkolna, Wojtyły, Wybickiego i
Rogali. To Oni zapraszają całą Parafię na wspólną modlitwę i zabawę. Spotkanie organizacyjne
Organizatorów w środę 12 maja o godzinie 19.00 na Plebanii.
3. Trzecia „Majówka” (ostatnia) odbędzie się we wtorek 25 maja o godzinie 19.00 na boisku Naszej
Szkoły. Przygotowują ją Mieszkańcy ulic: Sędzickiego, Derdowskiego, Wysockiego Peplińskiego,
Rzemieślnicza, , Słoneczna, Os. 2000, Gulgowskich, Majkowskiego, Kolejowa, Kaszubska, Polna i
Kościerska. Oni też nas serdecznie zapraszają. Spotkanie organizacyjne tej grupy w środę 19
maja o godzinie 19.00 na Plebanii.

Świąteczne tradycje na Kaszubach
Wiôldżi tidzéń
Wielki tydzień to najważniejszy czas Wielkiego Postu. Rozpoczyna go Niedzela Palmowô (Niedziela
Palmowa), będąca pamiątką po triumfalnym powitaniu Chrystusa w Jerozolimie. W ówczesnych czasach, z
dala od kaszubskiej ziemi, witano Jezusa palmowymi liśćmi.
Na Kaszubach oraz w wielu innych miejscach w Polsce na pamiątkę tego zdarzenia do dziś, palmy
zastępowane są gałązkami kwitnącej wierzbiny i gałązkami bukszpanu. Stąd inne nazwy określające
Niedzielę Palmową tj. Niedzela Kwietnô (Niedziela Kwietna) lub Niedzela Wierzbnô (Niedziela Wierzbna).
Dawnym zwyczajem było niegdyś odwiedzanie tego dnia przez kaszubskich gospodarzy swych sąsiadów
i lekkie uderzanie rózgą palmową wraz ze słowami: wierzba bije, jô nie bije. Za tidzéń wiôldżi dzéń, za nocë
trzë i trzë są Jastrë (wierzba bije, ja nie biję. Za tydzień wielki dzień, za noce trzy i trzy jest Wielkanoc).
Poświęcone wiązki wierzbinowych witek zwane palmami przez długi czas zdobią wejścia do domostw,
stajni. Zawieszane są nawet nad pszczelimi ulami. Służą one do wypędzania bydła na pierwszy wiosenny
wypas. Według wierzeń młode pędy wierzbiny mają zapewnić zdrowie i żywotność. W pradawnych
zwyczajach przypisuje się im moc magiczną, ochronną i leczniczą. Podczas burzy spalano ukwiecone witki,
wierząc że jak daleko sięga ich dym, piorun nie ma tam dostępu. Posiekane lub sproszkowane bazie
mieszano także z ziarnem siewnym w celu uzyskania dobrych plonów.
Wiôldżi Czwiôrtk
W religii chrześcijańskiej Wielki Czwartek to początek Triduum Paschalnego, obejmującego czwartek,
piątek i sobotę Wielkiego Tygodnia.
Wierzono, że Wielki Tydzień to najlepszy czas dla wczesnych siewów, sadzenia kwiatów oraz młodych
drzewek. Szczególnie dobrym dniem do tego typu czynności jest Wiôldżi Czwiôrtk (Wielki Czwartek).
W tym dniu rozpoczynano barwienie wielkanocnych jajek. Używano do tego procesu barwników roślinnych
– cykorii, łupin cebuli, kory dębowej, olchowej, brzozowej. Dawniej nie znano pisanek, jajka barwiono na
jednolity kolor.
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Wiôldzi Piątk - Płaczëbóg (Wielki Piątek - Płaczebóg)
Dzień ukrzyżowania Jezusa, określany jest na Kaszubach bardzo często terminem Płaczëbóg.
Tego dnia kaszubskie gospodynie wczesnym rankiem smagają domowników gałązkami agrestu lub jałowca.
Zwyczaj ten zwany jest Bòżé Ranë (Boże Rany). W niektórych częściach Kaszub rozpoczynany jest już
w Wielki Czwartek.
W Wielki Piątek przestrzega się ścisłego postu, dawniej tego dnia spożywano jedynie chleb i wodę oraz
nieomaszczone ziemniaki. Kończono świąteczne porządki, przed wschodem słońca zamiatano izby
wyrzucając śmieci na podwórze, grunt lub granicę sąsiada. Miało to uwolnić od pcheł i robactwa. Zwyczaj
ten znany był dawniej na całym Pomorzu oraz w wielu innych regionach Polski.
Wieczorem obmywano się w jeziorze, rzekach wierząc że takowa kąpiel uwolni od chorób oczu i skóry.
Taka rytualna czynność miała znaczenie oczyszczające.
Do dzisiaj we wszystkich polskich kościołach w Wielki Piątek milkną dzwony kościelne, które zabiją
dopiero w Wielkanoc dając znak, że Chrystus zmartwychwstał. W dawnych czasach na Kaszubach,
wieczorem w Wielki Piątek grupy chłopców rozpoczynały dawny zwyczaj, polegający na chodzeniu po całej
miejscowości i hałasowaniu klekotkami, terkotkami itp. Czyniono tak również w Wielką Sobotę.
Wspomniany hałas miał przypominać o żałobie po śmierci Jezusa.
Kaszubscy gospodarze bacznie obserwowali tego dnia pogodę. Deszcz wróżył mokre lato, natomiast
słońce zapowiadało upalne miesiące letnie.
Tak jak w całej Polsce, na Kaszubach tego dnia odbywają się szczególnie licznie odwiedzane przez
wiernych Drogi Krzyżowe. Bardzo znanym miejscem jest Kalwaria Wejherowska, po której stacjach
w Wielki Piątek, pielgrzymują tysiące osób. Ze względu na piękną, zabytkową Kalwarię Wejherowską,
miasto to jest często zwane kaszubską Jerozolimą. W Gdyni przez cały okres Wielkiego Postu kaszubskie
Drogi Krzyżowe są od wielu lat odprawiane w parafii Św. Wawrzyńca na Wielkim Kacku.
Droga Krzyżowa. Rys. Marian Busler
Wiôlgô Sobòta (Wielka Sobota)
W Wielką Sobotę ważnym punktem dnia było święcenie ognia. Żarzące węgielki były zanoszone do
domostw i tam rozpalano z nich wygaszony wcześniej ogień. Był to prastary obrzęd magicznego
oczyszczenia ogniska. Wymienione węgielki służyły także do kreślenia krzyży na drzwiach domostw i
stajni. Zwyczaj ten miał uchronić przed złymi demonami. W podobnym celu przybijano do drzwi kolące
ciernie.
Na południowych Kaszubach rankiem palono tego dnia ognisko na cmentarzach. Popiół rozrzucano po
polach wierząc, że uchroni przyszłe plony przed gradobiciem.Na północy Pomorza, Słowińcy palili ogniska
w porze wieczornej. Tak jak wspomniano wcześniej, w postnym menu bardzo popularną potrawą był żur.
Przyglądając się dawnym zwyczajom Kaszubów, można podejrzewać, że była to potrawa spożywana
wyjątkowo często w czasie Wielkiego Postu. W niektórych częściach Kaszub funkcjonował zwyczaj tzw.
tracenia żuru. Istniało powiedzenie – wnet bãdą Jastrë, wëlejemë żur (wnet będzie Wielkanoc, wylejemy
żur). Gromady chłopców chodziły po wsi od chaty do chaty recytując układankę o kończącym się
panowaniu żuru. Na koniec obrzędu, rozbijano garnek z żurem.
Jastrë (Wielkanoc)
Skąd wzięło się określenie Jastrë? Naukowcy upatrują pochodzenia tej nazwy w różnych źródłach.
Niektórzy z nich cofają się do czasów pogańskich wywodząc wymienioną nazwę od bożka czczonego
w dawnych czasach przez Słowian, zwanego Jastrzebóg, Jutroboh lub Jutrzejbog. W tym samym czasie
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Anglosaksoni, na początku wiosny czcili boginię światła zwaną Eostra (Ostara) i zwali wiosenny miesiąc
kwiecień – Ostarmenoth (Ostermonat). Stąd pochodzi niemiecka nazwa Ostern na określenie
chrześcijańskiej Wielkanocy. Znany językoznawca prof. Jerzy Treder wspomina w swych pracach
naukowych, że nazwa jaster pierwotne oznaczała tyle co świetlisty, jasny. Według prof. Tredera właśnie od
podstawy jaster pochodzi nazwa wiosennego święta. Wiosna to przecież czas, kiedy dzień staje się coraz
dłuższy, a więc noc ustępuję miejsca jasności dnia. Patrząc z punktu religii chrześcijańskiej Jastrë to także
czas, kiedy poprzez zmartwychwstanie Jezusa następuję zwycięstwo światła nad mrokiem.
Wierzono, że w jastrową noc, o północy szczególnych właściwości nabiera woda, która ma taką moc do
wschodu słońca. O północy lub wczesnym rankiem przynoszono wodę do domostw. Zdarzało się, że
w jastrową noc wodę podawano koniom, bydłu, wierząc w jej ochronne działanie. Niektórzy gospodarze
pędzili także w tym czasie bydło nad strumienie, aby zwierzęta spożywając wodę zyskały odporność na
różnego typu choroby na cały rok. Przed wschodem słońca, przed rezurekcyjną mszą często zażywano
oczyszczającej kąpieli rzekach i strumieniach wierząc w cudowne działanie jastrowej wody.
Wielkanocny poranek. Rys. Marian Busler

W jastrową noc w niektórych kaszubskich miejscowościach
charakterystycznym zwyczajem było tzw. bãmblowanié
(bemblowanie - bębnienie). Po wsi chodził bębniarz, który bijąc
w bęben budził mieszkańców, by spieszyli na jutrznię czyli
nabożeństwo nocne. Dziś zwyczaj ten kojarzony jest głównie z
północnymi Kaszubami, a w szczególności z Jastarnią. W
ostatnich latach zwyczaj ten był kultywowany właśnie w tym
mieście. Poranne bicie w bęben obwieszcza mieszkańcom
Jastarni zmartwychwstanie Pana, jest także swoistym
zaproszeniem na mszę rezurekcyjną. Korzenie tego zwyczaju
znajdziemy w historii dawnych klasztorów franciszkańskich,
które wymieniony zwyczaj przyniosły z Ziemi Świętej.

Rankiem składano życzenia nie tylko w rodzinach, ale także
sąsiadom, obdarowując się barwionymi jajkami. Post był przestrzegany do południa. Podczas
wielkanocnego śniadania spożywano prażnicę (jajecznicę na słoninie), ryby, śliwki z kluskami. Świąteczne,
bardzo obfite śniadanie było dawniej przeciągane na Pomorzu do popołudnia. Obiadu tego dnia zazwyczaj
nie przygotowywano.
Zwyczaj święcenia pożywienia był praktykowany przez bogatych gburów i szlachtę. Pojawił się on na
ziemiach polskich w XV wieku. Na Pomorzu powszechnie znany stał się po I wojnie światowej. Wcześniej
w wielu kaszubskich rodzinach funkcjonował zwyczaj święcenia pokarmu przed rozpoczęciem
wielkanocnego śniadania przez najstarszego mężczyznę. W bogatszych domach pomorskich, pokarmy były
święcone na miejscu w Wielką Sobotę przez odwiedzającego kapłana. Dziś w wielkanocnych święconkach
znajdziemy ogromną różnorodność różnego typu pokarmów. Dawniej święconki były o wiele bardziej
proste. W ogólnopolskiej tradycji istniała tradycja siedmiu błogosławionych darów. Każdy ze święconych
pokarmów miał inną symbolikę związaną z ludową i chrześcijańską tradycją:
 chleb: podstawowy pokarm człowieka, symbol
dobrobytu i pomyślności. W tradycji chrześcijańskiej
symbol Ciała Chrystusa
 jajko: symbol odradzającego się życia
 sól:
życiodajny minerał, posiadający moc
odstraszania zła. Symbol oczyszczenia oraz prawdy.
 wędlina: ma zapewnić zdrowie i płodność oraz
dostatek
 ser: symbol więzi między człowiekiem a siłami
przyrody, symbol dobrego rozwoju stada zwierząt
domowych
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chrzan: ludowy symbol siły i fizycznej krzepy
ciasto: symbol umiejętności i doskonałości.
W niedzielny wieczór dość często na Kaszubach odbywały się tzw. zmówinë zwane
inaczej zrãkowinë. Było to spotkanie rodziców przyszłej młodej pary, dotyczące posagu panny
młodej. W Jastrową Niedzielę bardzo często wyprawiało się huczne wesela.

Wśród Kaszubów panuje przekonanie, wypływające ze zwyczajów chrześcijańskiej wiary w świętych
obcowanie oraz prasłowiańskich wierzeń, że w takim czasie jak Wielkanoc następuję zbliżenie dwóch
światów – naszego świata doczesnego, realnego i świata pozaziemskiego.
Jastrowi Poniedzôłk – Dëgus (Wielkanocny Poniedziałek)
Powszechnie znany zwyczaj ogólnopolski to polewanie wodą dziewczyn i kobiet. Na Kaszubach był on
praktykowany jedynie w niektórych miejscach na północy oraz w południowo-wschodniej części. Bardziej
znany w całym regionie stał się dopiero po I wojnie światowej. Symbolika tego obrzędu polega na
pobudzeniu sił twórczych i płodności.
Zdecydowanie częściej kultywowany był zupełnie inny obrzęd. Pradawny zwyczaj polega na tym,
iż chłopcy i mężczyźni chłoszczą lekko rózgami zazielenionej brzeziny lub jałowca dziewczęta oraz kobiety
po nogach, rękach. Stosowano różne podstępy, aby zaskoczyć śpiące kobiety. Wbrew pozorom płeć żeńska,
nie unikała zbytnio spotkania z dëgownikami. Funkcjonuje pogląd, iż bardziej chłostana niewiasta będzie
cieszyła się w najbliższym roku większym powodzeniem u mężczyzn. Korzenie tego obrzędu tkwią
w tajemnicy wiecznego odradzania się sił przyrody. Smaganie gałązkami to także przekazanie ludziom siły
żywotnej zawartej w młodych roślinach. Dëgownice składają często życzenia domownikom otrzymując
barwione jajka, placki czasem także niewielkie datki pieniężne wręczane przez kobiety i dziewczęta.
Wymienione zwyczaje znane są także w niektórych częściach Wielkopolski i Mazowsza.
Przedruk „Dziennik Bałtycki” Andrzej Busler
Rada Parafialna i Ekonomiczna
9 marca br. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna zatwierdził dwie Rady w naszej Parafii na okres
trzech lat.
Do Rady Duszpasterskiej należą:
 Breska Robert
 Datta Przemysław
 Gostkowska Ewa
 Gostkowska Iwona
 Łącka Justyna
 Piechowski Grzegorz
 Nosiński Andrzej
 Wiatr Iwona

Do Rady Ekonomicznej należą:
- Bielawa Sebastian Józef
- Jankowski Paweł
- Jankowski Piotr
- Kieliszek Jan
- Rogaczewski Tomasz
- Werra Barbara

Wszystkim mianowanym życzę owocnej pracy dla całej Parafii. Dziękuję Wszystkim, którzy
pracowali w poprzednich Radach przez wiele ostatnich lat. Bóg zapłać.
Sprawy Parafii:
1.

Obejście kościoła. Będziemy burzyć stare toalety przy parkingu. Ufam, iż skończymy do końca
maja.
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2.
3.
4.
5.

Plac zabaw. Powstaje zapowiadany Plac Zabaw. Chciałbym go poświęcić w Poniedziałek
Wielkanocny po Mszy świętej o godzinie 12.00. Potem będzie otwarty dla wszystkich Dorosłych,
ale tylko pod opieką Dzieci. Już dziś serdecznie zapraszam.
Dwa konfesjonały w środku kościoła będą odwrócone, dwa z tyłu zabudowane od strony ściany.
Planujemy, wespół z Panem Stolarzem, zbudować także sedilia – miejsca siedzące dla księży
w Prezbiterium oraz dwie nowe ławki boczne przy konfesjonałach tylnych.
Mamy nowy Sztandar Parafii. Na święta odnowiliśmy puszki komunijne.
Nowa zakrystia. Plany z budową nowej zakrystii postępują, chociaż sprawy formalne trwają
dosyć długo. Oto propozycja. Proszę o sugestie.

Sprzątanie Kościoła


27.03.21 – ul. Szkolna: Szulta, Kuchta, Woźny, Zieliński, Sznac.



03.04.21 – ul. Szkolna: Czapiewski, Grau, Pepliński, Strojk, Miloch, Literski.



10.04.21 – Wybudowanie Kreft: Kierszka, Formela, Żywicki, Kreft.



17.04.21 – Wybudowanie Kreft i Wybudowanie Dębogóry: Troska, Liedtke, Romczykowski, Wiatr



24.04.21 – Wybudowanie Dębogóry: Bławat, Weiher, Szyc, Potrac, Marczyk.



01.05.21 Rodzice Dzieci Pierwszokomunijnych



08.05.21 – Wybudowanie Dębogóry: Gostkowski, Zwara, Borzyszkowski, Felskowski.



15.05.21 – Wybudowanie Dębogóry: Dorau, Grau, Hamerski, Trzebiatowski, Czapiewski

Żywy Różaniec
ZE STATUTU STOWARZYSZENIA „ŻYWY RÓŻANIEC”. „Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu
odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej
potrzebują .
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W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Jego członkowie, podzieleni na grupy
po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, Każda grupa składa się z tylu osób, ile jest
tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je
w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi,
czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go
tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą. § 1.
Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na czele
róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji. Do Żywego Różańca przystępuje
osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
§ 5. ZADANIA
ANIA I OBOWIĄZKI : 1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego;
opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego; 2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym
połączonym ze zmianą tajemnic; 3) uczestnictwo w życiu sakram
sakramentalnym
entalnym Kościoła; 4) rozszerzanie czci Najświętszej
Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej; 5)
odważne stawanie w obronie wiary; 6) udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do te
tej samej róży
(koła); 7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.
W naszej Parafii działa 8 Róż Różańcowych w tym je
jedna
dna męska. Niestety wiele Róż jest niepełnych. Chciałbym by
ta najsilniejsza grupa modlitewna w Parafii została wzmocniona.
Proponuję dla Wszystkich , którym leży na sercu dobro Parafii i Parafian, wstąpienie do Żywego Różańca. Dla
wszystkich chętnych Pań i Panów (wiek nie jest ważny) proponuję spotkanie organizacyjne po świętach we wtorek

13 kwietnia po wieczornej Mszy świętej. Na to spotkanie zapraszam oczywiście aktualnych członków i Zelatorów.
Sołtys i życzenia
Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe utrzymywanie porządku przed posesjami i współpracę w celu podniesienia
wizerunku i czystości naszej wsi. Jednocześnie pragnę uczulić na wspólną odpowiedzialność za porzucanie śmieci,
papiery oraz butelki w miejscach publicznych. Napominajmy się w duchu łagodności służąc przykładem młodszym
pokoleniom.
Rozpoczynamy najpiękniejszą porę roku WIOSNĘ, gdzie wszystko budzi się do życia, dlatego moja zachęta do
utrzymania piękna przed posesjami oraz odpowiedzialności.
…”A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują…”(z listu do Rzymian 8,28)
Liczę na wyrozumiałość i dalszą współpracę.
Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia i pogody ducha. Sołtys Bernadeta Hamerska.
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
Kancelaria czynna w środy 9.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00 oraz w soboty 9.00 – 12.00.
83-423
423 WIELKI KLINCZ UL. KLASZTORNA 5
tel. 58/6864499 Proboszcz 600 288 236; Wikariusz 792 426 146
Strona internetowa: parafia klincz.pl
e-mail: pwielkiklincz@diecezja-pelplin.pl
pelplin.pl
Konto
to parafii: Bank Spółdzielczy Kościerzyna
Nr 93 8328 0007 2001 0006 8677 0001
Konto domu zakonnego 79 8328 0007 2001 0000 1775 0001
Obsługa cmentarza i pogrzebów Adam Gostkowski 726 380 528
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